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ΘΕΜΑ: «Πειραματική εφαρμογή προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Ο ρόλος της 
γλώσσας Ρομανί στην  εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και νέων Ρομά: από την πολιτική στην πρακτική. 
Οδηγίες για την εφαρμογή στην τάξη και Εκπαιδευτικό Υλικό για την πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματος» σε δημοτικά σχολεία της χώρας κατά τα σχολικά έτη 2021-2025»

Σχετ.: η υπ’ αριθμ. 59/29-10-2021 Πράξης του Δ.Σ. του ΙΕΠ

Κατόπιν απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, το ΙΕΠ σε συνεργασία με το ΥΠΑΙΘ 
συντονίζει πειραματική εφαρμογή προγράμματος του Συμβουλίου της Ευρώπης με τίτλο: «Ο ρόλος της 
γλώσσας Ρομανί στην  εκπαιδευτική ένταξη παιδιών και νέων Ρομά: από την πολιτική στην πρακτική. 
Οδηγίες για την εφαρμογή στην τάξη και Εκπαιδευτικό Υλικό για την πιλοτική εφαρμογή του 
προγράμματος για την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών Ρομά στο Δημοτικό Σχολείο, βάσει των αρχών της 
πολύγλωσσης εκπαίδευσης και των δικαιωμάτων του παιδιού.»

Το ευρωπαϊκό ερευνητικό σχέδιο πολιτικής θα υλοποιηθεί κατά τα σχολικά έτη 2021-2025.
Εταίροι του σχεδίου είναι το Τμήμα Εκπαίδευσης του Συμβουλίου της Ευρώπης, η Σλοβακία, η 
Σλοβενία και η Ελλάδα (ΥΠΑΙΘ/ΙΕΠ).

Σκοπός της πειραματικής εφαρμογής του προγράμματος είναι η παραγωγή κατάλληλου εκπαιδευτικού 
υλικού και η έκδοση από το Συμβούλιο μιας Σύστασης Εκπαιδευτικής Πολιτικής για την πολύγλωσση 
εκπαίδευση και την ενταξιακή διαπολιτισμική εκπαίδευση με επίκεντρο τις διαλέκτους Ρομανί. 
 
Επιμέρους στόχοι της πειραματικής εφαρμογής του προγράμματος είναι 

 η χρήση των διαλέκτων Ρομανί στο σχολείο 
 η δημιουργία δικτύου εκπαιδευτών για τη γλώσσα Ρομανί

                    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                         ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ               

                                                                               ______________________________

             ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ,
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
                  ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
     ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
                                     ΤΜΗΜΑ Α΄

Βαθμός ασφαλείας:
Να διατηρηθεί μέχρι:
Βαθμός προτεραιότητας: 

Μαρούσι, 2-12-2021
Α.Π.: Φ5/ΑΔ/156754/Δ1

Ταχ. Δ/νση : Ανδρέα Παπανδρέου 37
Τ.Κ. – Πόλη : 15180 – Μαρούσι
Ιστοσελίδα : https://www.minedu.gov.gr  
Email : spudonpe@minedu.gov.gr 
Πληροφορίες : Άννα Διαμαντάκου
Τηλέφωνο : 210 344 2248 

 
 ΠΡΟΣ:  Πίνακας αποδεκτών 

 ΚΟΙΝ.: Πίνακας κοινοποιήσεων

           

https://www.minedu.gov.gr/
mailto:spudonpe@minedu.gov.gr


2

 η υιοθέτηση καλών πρακτικών για τη διαπολιτισμική ενταξιακή εκπαίδευση με επίκεντρο τους 
μαθητές και μαθήτριες Ρομά

 η δημιουργία προγράμματος και εκπαιδευτικού υλικού για τις σχολικές τάξεις Α΄ ως και Στ΄ 
Δημοτικού.

Αναμενόμενα αποτελέσματα
Τα αποτελέσματα της εφαρμογής του προγράμματος αναμένεται να οδηγήσουν σε μια πιο 
αποτελεσματική συμπερίληψη, στα συμμετέχοντα σχολεία, μαθητών/τριών Ρομά που φοιτούν στην 
πρωτοβάθμια εκπ/ση, στην δημιουργία σχολικών δικτύων εντός και μεταξύ των συμμετεχουσών 
χωρών, με σκοπό τη δημιουργία ενός βασικού πλαισίου προς περαιτέρω εξέλιξη και γενικότερα, στην 
καλύτερη κατανόηση των τρόπων με τους οποίους η προσέγγιση του Συμβουλίου σχετικά με την 
πολυγλωσσική εκπαίδευση μπορεί να μεταφραστεί εντός της τάξης σε πράξη, η οποία διασφαλίζει την 
εκπαιδευτική ένταξη μαθητών/τριών από γλωσσικές μειονότητες.
 
Μεθοδολογία
Η παιδαγωγική μεθοδολογία του πιλοτικού προγράμματος ορίζεται από τον επιστημονικό υπεύθυνο 
και τις Αρχές του Συμβουλίου της Ευρώπης και θα αποτελέσει αντικείμενο επιμόρφωσης και συνεχούς 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευτικών, ερευνητών και επιστημονικών υπευθύνων του πιλοτικού 
προγράμματος.

Η μεθοδολογία της ερευνητικής διαμορφώνεται ως εξής: 

Επιλογή σχολικών μονάδων
Για την εφαρμογή του προγράμματος προβλέπεται η συνεργασία τεσσάρων (04) Δημοτικών  Σχολείων. 
Οι εμπρόθεσμες και πλήρεις αιτήσεις θα αξιολογηθούν σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια με σκοπό 
την καλύτερη δυνατή κατανομή της δράσης και των επιδιωκόμενων αποτελεσμάτων της.

Κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενες σχολικές μονάδες 
1. Απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων/Διδασκουσών (αναρτάται πρακτικό)
2. Ισχυρή πλειοψηφία μόνιμων οργανικά εκπαιδευτικών.
3. Μαθητές/-θήτριες Ρομά που φοιτούν σε όλες τάξεις του Δημοτικού Σχολείου.
4. Συνεργασίες της Σχολικής Μονάδας με την τοπική κοινωνία (συμπεριλαμβανομένης της 
Δημοτικής   Επιτροπής Παιδείας-ΔΕΠ) ή/και άλλους φορείς με στόχο την εκπαιδευτική ένταξη παιδιών 
Ρομά και άλλες συμπληρωματικές δράσεις για την εξασφάλιση της φοίτησης των παιδιών (σημείωση 
1). 
5. Αντιπροσωπευτικότητα ως προς το εύρος των γλωσσικών ποικιλιών της Ρομανί.
6. Πολύγλωσσος μαθητικός πληθυσμός (ύπαρξη μαθητών με προσφυγικό/μεταναστευτικό 
υπόβαθρο σε όλες τις τάξεις).
7. Εμπρόθεσμη αίτηση και συμπληρωμένο ερωτηματολόγιο (σημείωση 2).
8. Δυνατότητα επικοινωνίας των εκπαιδευτικών και στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση 1: Μετά τον ορισμό των σχολικών μονάδων θα ζητείται ετήσια αίτηση της ΔΕΠ για την 
παραλαβή του ποσού σε επιλέξιμες δαπάνες που θα ορίσει το ΥΠΑΙΘ καθώς και τήρηση σχετικών 
παραστατικών. 
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Σημείωση 2: Οι σχολικές μονάδες εγγράφονται με τον κωδικό σχολικής μονάδας. Είναι υποχρεωτικό να 
συμπληρωθούν όλες οι ερωτήσεις προκειμένου να οριστικοποιηθεί η αίτηση. Μετά τον ορισμό των 
σχολικών μονάδων θα ζητηθεί να συμπληρωθεί αναλυτικότερο ερωτηματολόγιο σχετικά με το 
γλωσσικό προφίλ των μαθητών και μαθητριών.

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Το χρονοδιάγραμμα του ερευνητικού σχεδίου έχει ως εξής:

Σεπτέμβριος 2021– Δεκέμβριος 2021
Φάση προετοιμασίας, Μετάφραση του εκπαιδευτικού υλικού, Πρόσκληση ενδιαφερόμενων σχολικών 
μονάδων, επιλογή
Ιανουάριος – Μάιος  2022                
Φάση εξοικείωσης με το υλικό, συνεργασία με τα σχολεία για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την 
εφαρμογή     
Ιούνιος – Αύγουστος 2022                 
Ανάλυση δεδομένων που έχουν συλλεχθεί κατά τη φάση εξοικείωσης 
Σεπτέμβριος 2022 - Μάιος 2023               
Πρώτη Φάση Πειραματικής Εφαρμογής
Ιούνιος - Αύγουστος 2023              
Αποτίμηση της Πρώτης Φάσης Πειραματικής Εφαρμογής
Σεπτέμβριος 2023 - Μάιος 2024               
Δεύτερη Φάση Πειραματικής Εφαρμογής
Ιούνιος - Αύγουστος  2024               
Αποτίμηση της Δεύτερης Φάσης Πειραματικής Εφαρμογής
Σεπτέμβριος 2023 - Μάιος 2025              
3η Φάση Πειραματικής Εφαρμογής
Ιούνιος - Αύγουστος 2025              
Τελική Αξιολόγηση και αποτελέσματα της Πειραματικής Εφαρμογής

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω,

προσκαλούνται

Δημοτικά Σχολεία ΖΕΠ (δημοτικά σχολεία με μαθητές/θήτριες Ρομά σε όλες τις τάξεις) που 
ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο ερευνητικό σχέδιο να εκδηλώσουν ενδιαφέρον στην ειδικά 
διαμορφωμένη πλατφόρμα του ΙΕΠ ως εξής:
(α) Δήλωση συμμετοχής με τον κωδικό του σχολείου
(β) Επισύναψη του πρακτικού συλλόγου διδασκόντων/ουσών
(γ) Συμπλήρωση των ερωτήσεων

Σημειώνεται ότι:
 Η συμμετοχή των σχολείων είναι προαιρετική. Προβλέπεται οικονομική ενίσχυση των σχολείων.
 Για την οριστικοποίηση της συμμετοχής των σχολείων, μετά την επιλογή τους, θα ζητηθεί να 
υποβάλουν Πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων το οποίο να εγκρίνει τη συμμετοχή της σχολικής 
μονάδας και να ορίζει ομάδα εκπαιδευτικών.
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ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι σχολικές μονάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν μπορούν να υποβάλουν την αίτησή 
τους ηλεκτρονικά έως και την Παρασκευή 17 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 16.00 στην ιστοσελίδα του 
Ι.Ε.Π.  https://iep.edu.gr/services/romanincluded/
Η είσοδος των σχολείων γίνεται με τους κωδικούς του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

Η Πρόσκληση να αναρτηθεί στην ιστοθέση του Ι.Ε.Π. και να κοινοποιηθεί από το Υ.ΠΑΙ.Θ. στα 
σχολεία   μέσω των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

                                                                   Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕ, ΔΕ & ΕΑΕ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΠΤΣΗΣ

Εσωτερική Διανομή 
1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Υφυπουργού
3. Γραφείο Γενικού Γραμματέα
4. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων & Οργάνωσης Π.Ε.

https://iep.edu.gr/services/romanincluded/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Α. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

Β. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΠΙΣΤΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1
Περιφερειακές Διευθύνσεις 
Εκπαίδευσης pde@sch.gr

2
Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης dipe@sch.gr

3 Δημοτικά Σχολεία της χώρας Μέσω των οικείων Διευθύνσεων Εκπαίδευσης

A/A Επωνυμία
Διεύθυνση Ηλεκτρονικού 
Ταχυδρομείου

1 ΙΕΠ
   info@iep.edu.gr 
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